
                                                                                                                                                    НАЦРТ 

На основу чл. 20. став 1. тачка 4) и 24. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 2. став 1. тачка 50), 17. 
став 1. и 22.  Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 
93/12 и 104/13), чл. 6. став 1. тачка 5) и 7. Закон о финансирању  локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС’’, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон),  чл. 2. став 2. и 4. 
Правилника о условима и начину вођење рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна (‘’Службени гласник РС’’, бр.16/16, 49/16, 107/16 и 47/17) и  члана 33. 
став 1. тач.3), 6) и 17)  Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
17/16 – пречишћен текст), доноси 

 
ОДЛУКУ  

 О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЛИЦА, 
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца, и то:  
1) накнаде за ванредни превоз; 
2) накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 
3) накнаде за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута; 
4) накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу и 
5) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

јавног пута. 

НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ 

Члан 2. 
Под ванредним превозом у смислу ове одлуке подразумева се превоз возилом које 

осовинским оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачује 
прописане мере. 

Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења, када возило са или без 
прикључног возила на једној или више једноструких осовина или вишеструкој осовини 
прекорачује дозвољено осовинско оптерећење, обрачунава се у динарима по пређеном 
километру и утврђује у следећим износима: 

 
Прекорачење 
дозвољеног 

оптерећења по 
осовини (тона) 

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ 
(динара/ос/км) 

 Пут за 10т/осовини Пут за 8 т/осовини Пут за 6 т/осовини 
А Б В Г 

1 13,00 15,00 15,00 

2 41,00 43,00 43,00 

3 80,00 90,00 90,00 

4 130,00 140,00 140,00 

5 190,00 220,00 220,00 



6 260,00 310,00 310,00 

7 340,00 410,00 410,00 

8 450,00 540,00 540,00 

9 570,00 680,00 680,00 

10 690,00 800,00 800,00 

 
За прекорачење дозвољеног оптерећења преко 10,0 тона по осовини, накнада се увећава 

за по 35% у односу на износ накнаде утврђен за претходно прекорачење дозвољеног 
оптерећења по осовини, почев од износа накнаде за прекорачење дозвољеног оптерећења од 10 
тона по осовини. 

Висина накнаде за прекорачење прописаног осовинског оптерећења из става 2. овог 
члана не може бити већа од 500.000,00 динара/км. 

 

Члан 3. 
Уколико је на одређеном путу, односно деоници пута, ограничено осовинско 

оптерећење за једну осовину, осовинско оптерећење је ограничено и за вишеструке осовине и 
то: 

Код ограничења осовинског оптерећења на 10 тона по једнострукој осовини, осовинско 
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено: 

1. за двоструке осовине на 16 тона, 
2. за троструке осовине на 24 тоне, 
3. за четвороструке осовине на 32 тоне, 
4. за петоструке осовине на 40 тона, 
5. за шестоструке осовине на 48 тона, 
6. за седмоструке осовине на 56 тона, 
7. за осмоструке осовине на 64 тоне, 
8. за деветоструке осовине на 72 тоне, 
9. за десетоструке осовине на 80 тона, 
10. за једанаестоструке осовине на 88 тона, 
11. за дванаестоструке осовине на 96 тона, 
12. за тринаестоструке осовине на 104 тоне, 
13. за четрнаестоструке осовине на 112 тона, 
14. за петнаестоструке осовине на 120 тона. 

 
Код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једнострукој осовини, осовинско 

оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено: 
1. за двоструке осовине на 12,8 тона, 
2. за троструке осовине на 19,2 тоне, 
3. за четвороструке осовине на 25,6 тона, 
4. за петоструке осовине на 32 тоне, 
5. за шестоструке осовине на 38,4 тоне, 
6. за седмоструке осовине на 44,8 тона, 
7. за осмоструке осовине на 51,2 тоне, 
8. за деветоструке осовине на 57,6 тона, 
9. за десетоструке осовине на 64 тоне, 
10. за једанаестоструке осовине на 70,4 тоне, 
11. за дванаестоструке осовине на 76,8 тона, 
12. за тринаестоструке осовине на 83,2 тоне, 
13. за четрнаестоструке осовине на 89,6 тона, 
14. за петнаестоструке осовине на 96 тона. 

 
Код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по једнострукој осовини, осовинско 

оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено: 



1. за двоструке осовине на 9,6 тона, 
2. за троструке осовине на 14,4 тоне, 
3. за четвороструке осовине на 19,2 тоне, 
4. за петоструке осовине на 24 тоне, 
5. за шестоструке осовине на 28,8 тона, 
6. за седмоструке осовине на 33,6 тона, 
7. за осмоструке осовине на 38,4 тоне, 
8. за деветоструке осовине на 43,2 тоне, 
9. за десетоструке осовине на 48 тона, 
10. за једанаестоструке осовине на 52,8 тона, 
11. за дванаестоструке осовине на 57,6 тона, 
12. за тринаестоструке осовине на 62,4 тоне, 
13. за четрнаестоструке осовине на 67,2 тоне, 
14. за петнаестоструке осовине на 72 тоне. 
 
Под вишеструком осовином, у смислу ове одлуке, сматра се осовина код које међусобно 

растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0 метра и која је конструисана тако да 
аутоматски изједначава оптерећење на суседним осовинама те вишеструке осовине. 

Члан 4. 
У случајевима прекорачења осовинског оптерећења на вишеструким осовинама, висина 

накнаде се утврђује у складу са чланом 2. ове одлуке, применом следећег поступка обрачуна: 
 за двоструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 

тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на двострукој осовини подели са 
бројем два и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи са 
коефицијентом 1,375; 

 за троструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на трострукој осовини подели са 
бројем три и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи са 
коефицијентом 1,657; 

 за четвороструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се 
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на четворострукој 
осовини подели са бројем четири и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења 
по осовини множи са коефицијентом 1,892; 

 за петоструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на петострукој осовини подели са 
бројем пет и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи са 
коефицијентом 2,12; 

 за шестоструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на шестострукој осовини подели са 
бројем шест и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи са 
коефицијентом 2,28; 

 за седмоструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на седмострукој осовини подели са 
бројем седам и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи 
са коефицијентом 2,43;  

 за осмоструку осовину прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се израчунава 
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на осмострукој осовини подели са 
бројем осам и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини множи са 
коефицијентом 2,53; 

 када је број осовина већи од осам, прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини се 
израчунава тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на тој вишеструкој 
осовини подели са бројем осовина и тако добијено прекорачење дозвољеног 
оптерећења по осовини множи са коефицијентом 2,53; 



Члан 5. 
Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе од 40 тона, обрачунава се у динарима 

по пређеном километру за сваку тону прекорачења и утврђује у следећим износима:  
 

за прекорачење од 41 до 60 тона 6,00 дин/км/т 

за прекорачење од 61 до 80 тона  13,00 дин/км/т 

за прекорачење преко 80 тона 45,00 дин/км/т 

 
Укупна маса, у смислу ове одлуке, представља збир масе возила и масе терета на 

возилу. 

Члан 6. 
Кад је код ванредног превоза прекорачено истовремено и дозвољено осовинско 

оптерећење и дозвољена укупна маса, накнада се обрачунава и наплаћује за свако прекорачење 
појединачно. 

Члан 7. 
Накнада за прекорачење дозвољене дужине возила, за возило са или без терета, од 12 м 

за једноструко возило (камион), 16,5 м за тегљач са полуприколицом и хладњаче, односно 18 м 
за камион са приколицом и вучни воз са две приколице, обрачунава се у динарима по пређеном 
километру и утврђује у следећим износима: 

за прекорачење до 20% 4,00 дин/км/т 

за прекорачење преко 20% 7,00 дин/км/т 

Члан 8. 
Накнада за прекорачење дозвољене ширине возила од 2,55 метара, ако возило са или 

без терета прелази дозвољену ширину, обрачунава се у динарима по пређеном километру и 
утврђује у следећим износима: 

 

за прекорачење од 2,56 до 3,00м 4,00 дин/км/т 

за прекорачење од 3,01 до 4,50м 7,00 дин/км/т 

за прекорачење преко 4,50м 10,00 дин/км/т 

 

Члан 9. 
Накнада за прекорачење дозвољене висине возила од 4,00 метра, ако возило са или без 

терета прелази дозвољену висину, обрачунава се у динарима по пређеном километру и 
утврђује у следећим износима: 

за прекорачење од 4,01 до 4,50м 4,00 дин/км/т 

за прекорачење преко 4,50м 7,00 дин/км/т 

 
Трошкове евентуалне демонтаже и монтаже светлосних саобраћајних знакова и 

светлосних ознака, односно вертикалне саобраћајне сигнализације падају на терет подносиоца 
захтева а обрачунавају се по ценама редовног одржавања истих. 



Члан 10. 
Када возило, са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину на 

више места, обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења и то за сваку врсту 
прекорачења посебно.  

Када возило са или без терета прекорачује више димензија, укупна накнада се 
обрачунава као збир накнада за прекорачења по свакој димензији. 

Члан 11. 
Код обрачуна накнаде, сваки започети километар превоза, обрачунава се као пређени 

километар, а прекорачење оптерећења преко 500,00 кг обрачунава се као једна тона. 
Дужина пута који се користи за ванредни превоз утврђује се на основу катастра и 

регистра улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Пожаревца, коју 
води управљач пута или физичким мерењем одобрене трасе кретања. 

 
Уплате се врше на рачун број 840-714598843-17 

НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПУТА 

Члан 12. 
За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада општинском путу бр. 7  

(Костолац- Петка - Дубравица), општинском путу бр. 9 (Костолац- Стари Костолац - Дрмно) и 
примарним улицама и које се користи за приступ и изградњу комерцијалних објеката - 
бензинских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, продавница и других 
комерцијалних објеката (у даљем тексту: комерцијални објекти), плаћа се накнада у висини 
од 1.100,00 динара/м2 закупљене површине. 

За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада општинском путу бр. 5 
(Пожаревац - Живица - Брежане - Батовац -Дубравица), општинском путу бр. 6, (Пожаревац - 
Драговац - Живица, општинском путу бр. 8 (Костолац- Острово од укрштања са путем бр. 7), 
општинском путу бр. 10 (од укрштања са државним путем II реда бр. 128 Баре - Касидол), 
општинском путу бр. 11 (Баре - Берање), општинском путу бр. 12 (Брадарац -Рукумија), 
сабирним, интегрисаним и стамбеним улицама и некатегорисаним путевима и које се користи 
за приступ и изградњу комерцијалних објеката плаћа се накнада у висини од 700,00 динара/м2 

закупљене површине.  
Накнада из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се решењем о утврђивању висине накнаде за 

закуп дела земљишног појаса јавног пута, у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких  
месечних рата до 5-тог у месецу за претходни месец. 

  
                       Уплате се врше на рачун број 840-714599843-24 

НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧ 
ЈАВНОГ ПУТА 

Члан 13. 
За коришћење земљишта које припада јавном путу плаћа се годишња накнада у висини 

од: 15.000,00 динара/ха закупљене површине у градском подручју, односно 5.000,00 динара/ха 
закупљене површине у сеоском подручју.  

Накнада из става 1. овог члана за прву годину коришћења плаћа се у року од осам дана 
по закључењу уговора, а за сваку наредну годину до 15. јануара у тој години. 

 
Уплате се врше на рачун број 840-714599843-24 



НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. НА 

ЈАВНОМ ПУТУ 

Члан 14. 
За постављање инсталација (водовод, канализација, електричне инсталације, ПТТ, 

топлификације, гасовода, кабловске и сл.) поред, испод или изнад (укрштај) јавног пута плаћа 
се накнада по метру дужном постављених инсталација, пречника (или ширине) до 1 цм, а за- 
инсталације већег пречника (или ширине) накнада се сразмерно повећању пречника (или 
ширине) линеарно увећава. 

За постављање инсталација из става 1. овог члана плаћа се накнада и то: 
 За инсталације до 5 метара дужине у висини од 100,00 динара по метру дужном 
 За инсталације до 10 метара дужине у висини од 70,00 динара по метру дужном 
 За инсталације до 50 метара дужине у висини од 20,00 динара по метру дужном 
 За инсталације преко 50 метара дужине у висини од 10,00 динара по метру дужном 
За инсталације преко 20 цм пречника плаћа се накнада по метру дужном постављених 

инсталација и то: 
 За инсталације до 50 метара дужине у висини од 500,00 динара по метру дужном 
 За инсталације до 1.000 метара дужине у висини од 50,00 динара по метру дужном 
 За инсталације до 10.000 метара дужине у висини од 20,00 динара по метру дужном 
 За инсталације преко 10.000 метара дужине у висини од максималног износа из 

претходне тачке. 
Укупан износ накнаде из става 2. овог члана не може бити већи од 200.000,00 динара. 
Накнада из става 2. и 3. овог члана плаћа се једнократно приликом издавања сагласности за 

постављање инсталација. 
 

Уплате се врше на рачун број 840-714593843-79 

ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
КОЈИМА ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ ПУТА 

Члан 15. 
Накнада за коришћење комерцијалних објеката на које је омогућен приступ са јавног 

пута плаћа се, и то:  
1) 360,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за 

комерцијалне објекте (осим бензинске станице), на које је омогућен приступ са 
општинског пута бр. 7 (Костолац - Петка - Дубравица) и општинског пута бр. 9 
(Костолац - Стари Костолац - Дрмно). 

2) 180.000,00 динара за коришћење бензинске станице на коју је омогућен приступ са 
путева из тачке 1. овог члана.  

3) 180,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за 
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са 
општинског пута бр. 5 (Пожаревац - Живица - Брежане - Батовац - Дубравица), 
општинског пута бр. 6, (Пожаревац -Драговац - Живица, општинског пута бр. 8 
(Костолац - Острово од укрштања са путем бр. 7), општинског пута бр. 10 (од 
укрштања са државним путем II реда бр. 128 - Баре - Касидол), општинског пута бр. 11 
(Баре - Берање), општинског пута бр. 12 (Брадарац - Рукумија). 

4) 144.000,00 динара за коришћење бензинске станице на коју је омогућен приступ са 
путева из тачке 3. овог члана. 

5) 90,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за 
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са 
примарне улице. 



6) 108.000,00 динара за коришћење бензинске станице на коју је омогућен приступ са 
улице из тачке 5. овог члана. 

7) 63,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за 
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је омогућен приступ са сабирне, 
интегрисане или стамбене улице односно са некатегорисаног пута. 

8) 75.600,00 динара за коришћење бензинске станице на коју је омогућен приступ са улице 
односно пута из тачке 7. овог члана.  

Накнада из става 1. овог члана, утврђује се решењем о утврђивању накнаде за коришћење 
комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, у годишњем износу и плаћа 
у 12 једнаких месечних рата до 5-тог у месецу за претходни месец. 
 

Уплате се врше на рачун број 840-714594843-86  

Члан 16. 
За коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева, за случајеве из члана 1. 

став 1. тачке 1 и 5. ове одлуке сагласност даје управљач пута.  
За коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева, за случајеве из члана 1. 

став 1. тач. 3, 4. и 5. ове одлуке, сагласност даје Градско веће Града Пожаревца. 

Члан 17. 
Накнаде утврђене овом одлуком јавни су приход и користе се за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева.  
Подносилац захтева утврђену накнаду дужан је да плати на текуће рачуне јавних 

прихода прописаних подзаконским актом.   
Наплату накнада из ове одлуке, у име и за рачун Града Пожаревца, врши Јавно 

комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац. 
У ситуацији када је инвеститор Град Пожаревац, јавна предузећа или друго правно 

лице чији је оснивач Град Пожаревац, накнаде утврђене овом одлуком, се не плаћају. 

Члан 18. 
           Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука  о условима и висини 
накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева („Службеном гласнику“, 
бр.1/15 и 13/15).  

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 
 

                          У Пожаревцу, ________________ .године      Број: ___________  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                        Бојан Илић 

 

          О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 



 Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 20. став 1. 
Закона о локалној самоуправи, по којој општина, преко својих органа, у складу са 
Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу. Чланом 
24. став 1. истог закона прописано је да град врши надлежности општине, као и друге 
надлежности и послове државне управе, који су му законом поверени. 

Правни основ за доношење ове одлуке налази се и у одредбама Закона о јавним 
путевима. Применом члана 17. став 1. овог закона дато је право локалној самоуправи да ради 
стварања финансијских и других услова за одржавање и унапређење нивоа коришћења 
саобраћајница на својој територији, уведе накнаде за употребу јавних путева на територији 
Града Пожаревца, и то: 

1) накнаде за ванредни превоз; 
2) накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно на другом земљишту 
које користи управљач јавног пута;  

3) накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 
4) накнаде за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута; 
5) накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавни пут и 
6) годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

јавног пута.  
Накнаде утврђене овом одлуком користиле би се за финансирања изградње, 

реконструкције, одржавање и заштиту јавних и некатегорисаних путева и улица на територији 
Града Пожаревца у складу са чланом 22. Закона о јавним путевима. 
           Према  члану 2. став 1. тачка 50.  Закона о јавним путевима "управљач јавног 
пута" јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 
предузетник, који су регистровани за обављање делатности управљања јавним путем. 
          Одлуком о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним 
путевима на територији Града Пожаревца и одређивању управљача јавних и 
некатегорисаних путева у члану 1. Град Пожаревац је поверио обављање послова 
управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и 
уједно одредио као управљача јавних и некатегорисаних путева, Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац. 
          Чланом 6. став 1. тачка 5) Закона о финансирању  локалне самоуправе прописано 
је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној 
територији, те између осталог и накнаде за коришћење јавних добара, у складу са 
законом. 
          Доношење овакве одлуке је и у складу са чланом 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе, који гласи: 
        „Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у 
складу са законом. 
        Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може 
се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице 
локалне самоуправе за наредну годину. 
         Изузетно, одлука из става 1. овог члана може се изменити и у случају доношења, 

односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице 
локалне самоуправе. 

         Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне 
самоуправе.“ 



         У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна у члану 2. став 2. је прописано да се јавни приходи и 
примања уплаћују искључиво преко рачуна за уплату јавних прихода прописаних овим 
правилником, док се у члану 4. наводи да се рачуни за уплату јавних прихода воде 
према Плану рачуна за уплату јавних прихода у оквиру консолидованог рачуна 
трезора, који је саставни део правилника.          
       Одредбом члана 33. став 1. Статута Града Пожаревца прописана је надлежност 

Скупштине Града Пожаревца и то: у тачки 3) да утврђује стопе изворних прихода Града, 
као и начин и мерила за одређивање висине градских такси Статута Града Пожаревца, у 
тачки 6) да доноси прописе и друге опште  и појединачне акте и у тачки 17) да утврђује 
градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону.  
       Из свега наведеног, предлог одлуке се доставља  Скупштини Града Пожаревца на 
разматрање и одлучивање. 

                        

 

ОБРАЂИВАЧИ 
 
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР 
КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И  
САОБРАЋАЈ 
Далибор Миљковић, струковни                    
економиста 
 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ, 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ЕНЕРГЕТИКЕ И САОБРАЋАЈА 
Слађана Вујчић, дипл.правник 
 
  

 
Број акта 

Градског већа Града 
Пожаревца 

09-06-      /2017 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛАГАЧ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 
 
 

Бане Спасовић, дипл. правник 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРЕДЛОГ 

 Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана        2017. године, 
разматрало је Предлог Одлуке о поверавању обављања послова управљања јавним и 
некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца и одређивању управљача 
јавних и некатегорисаних путева, па је на основу  члана 90. став 1. тачка 1) Статута  
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст) 
и члана 26. став 1. и став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16) донело   

З А К Љ У Ч А К   
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ Предлог Одлуке о поверавању обављања послова управљања 
јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца и 
одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева. Задужује се Група 
послова за потребе Градског већа да одлуку из тачке 1. овог закључка достави 
Скупштини Града Пожаревца на разматрање и одлучивање. 

2. За представника предлагача на седници Скупштине Града Пожаревца поводом 
предлога одлуке из тачке 1. овог закључка,  одређује се Саша Павловић, заменик 
градоначелника Града Пожаревца. 

 
     У Пожаревцу,        2017. године 

 
Број: 09-06-    /2017  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ОБРАЂИВАЧИ 
 
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР 
КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
САОБРАЋАЈА 
Далибор Миљковић, струковни                    
економиста 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ, 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ЕНЕРГЕТИКЕ И САОБРАЋАЈА 
Слађана Вујчић, дипл.правник 
 
  

Доставити: - Групи за 
скупштинске послови и 

- архиви 

 
 

ПРЕДЛАГАЧ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 
Бане Спасовић, дипл. правник 

   



   

  
 

  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И САОБРАЋАЈА 
БРОЈ : 08-344-373/2017 
Датум: 28.6.2017.године 
П O Ж А Р Е В А Ц 
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИКУ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- 
 

1. НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА: Предлог закључка о утврђивању Предлога Одлуке о поверавању 
обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града 
Пожаревца и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева 
2. ОБРАЂИВАЧ МАТЕРИЈАЛА: Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из 
области енергетике и саобраћаја 

3. МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА: Градоначелнику Града Пожаревца, ради  разматрања на 
седници Градског већа Града Пожаревца   
 
4.ИЗВЕСТИОЦИ: 
 - Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике 
- Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области 
енергетике и саобраћаја 

5. МАТЕРИЈАЛ УРАЂЕН На основу  

6. ДАТУМ ДОСТАВЕ:  
7.  ОБРАЂИВАЧИ:   
 Заменик градоначелник  _________________________  Саша Павловић, дипл.инж.електротех. 
руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и 
саобраћаја ___________________________  Слађана Вујчић, дипл.правник 

                                                                       
 

                                                       


